
 
 

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ 

MFB Kisfaludy Turizmus-fejlesztési Hitelprogram 

 

1. Hitelprogram célja: Olyan kedvező árazású finanszírozás biztosítása, amely hatékonyan 

hozzájárul a magyar turizmus minőségi fejlesztéséhez, versenyképességének növeléséhez, 

meglévő szerepének erősítéséhez, s ezen keresztül hazánk turisztikai vonzerejének 

növeléséhez. 

2. Hitelfelvevők köre:  

Mikro-, kis- és középvállalkozások 

 Magyarországon bejegyzett székhellyel (vagy az Európai Gazdasági Térség területén 

székhellyel és Magyarországon fiókteleppel/telephellyel) rendelkeznek, 

 szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás területén tevékenykednek, 

 Hitelprogram céljának megfelelő beruházást valósítanak meg. 

 

3. Hitel felhasználása: 

- ingatlanvásárlás,- fejlesztés; 

- tárgyi eszközök beszerzése; 

- immateriális javak beszerzése (önállóan nem támogatható, max 10%) 

- a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó tartós forgóeszköz finanszírozása (kizárólag 50 

főnél kevesebbet foglalkoztató mikro- és kivállalkozások részére, min. 2 éves 

futamidővel, max. 50 ezer EUR-nak megfelelő összegben 

 

A beruházásnak az alábbi tevékenységek valamelyikét szolgálja: 

 szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás (TEÁOR 55.10, 55.20, 55.30,  

Ügyleti kamat = 3 M EURIBOR + RKV1 + hitelintézeti 

kamatfelár  

  55.90, 56.10, 56.29, 56.30); 

 konferencia-, rendezvényszerzés (rendezvényszervezéshez szükséges infrastrukturális 

beruházások) (TEÁOR 82.30); 

 művészet, szórakoztatás, szabadidő (TEÁOR 90.00, 91.00, 93.11, 93.13, 93.19, 93.21, 

93.29) 

 



 
 

4. Hitel összege: 

 Meglévő kapacitáshoz kapcsolódó fejlesztés: minimum 10 millió Ft, maximum 500 

millió Ft 

 Új kapacitáshoz kapcsolódó fejlesztés: minimum 10 millió Ft, maximum 3 milliárd Ft 

 

5. Önerő: 

Általános csekély összegű (de minimis) támogatási kategória: minimum 10% 

Helyi infrastruktúrára irányuló támogatási kategória: minimum 10% 

 

6. Hitel díjak: 

Kamat 

Árazási struktúra Ügyleti kamat = 3 M EURIBOR + RKV1 + hitelintézeti 

kamatfelár  
 

Refinanszírozási 

kamatfelár mértéke 

RKV1 kizárólag az MFB Kisfaludy Turizmus-fejlesztési 

Hitelprogram esetén alkalmazásra kerülő refinanszírozási 

kamatfelár, melynek mértéke 2017-ben 0,70%/év, amely MFB 

vonatkozó gyakorlatának megfelelően évente felülvizsgálásra 

kerül  

  

 

Hitelintézeti 

kamatfelár mértéke 

legfeljebb 2.5%/év 

Kezelési költség Nem számítható fel. 

Folyósítási jutalék A hitelt nyújtó pénzügyi intézmény aktuális kondíciós listája 

szerint, de legfeljebb egyszeri 1%, de legfeljebb 500 ezer forint. 

Módosítási díj A hitelt nyújtó pénzügyi intézmény aktuális kondíciós listájának 

megfelelően, de a rendelkezésre tartási időszak alatt legfeljebb a 

szerződött hitelösszeg 1,0%-a, és legfeljebb 500 ezer forint. A 

rendelkezésre tartási időszakot követően pedig legfeljebb a 

fennálló tőketartozás 1,0%-a, de legfeljebb 500 ezer forint. 

Rendelkezésre tartási jutalék A hitelt nyújtó pénzügyi intézmény aktuális kondíciós listájának 

megfelelően, de legfeljebb 0,4%/év. 

Előtörlesztési díj A hitelt nyújtó pénzügyi intézmény aktuális kondíciós listája 

szerint. 

Késedelmi kamat A hitelt nyújtó pénzügyi intézmény aktuális kondíciós listája 

szerint. 



 
 

Behajtási költség átalány A vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezésének megfelelően 

számolható fel. 

 

 

7. Futamidő alakulása: 

 A szerződéskötéstől számított 

Rendelkezésre tartási idő legfeljebb 1,5 év 

Lejárat legalább 2 év, legfeljebb 15 év 

Türelmi idő legfeljebb 3 év 

 

8. Igénybevételi lehetőség: 

A Hitelprogram keretében refinanszírozási kölcsönszerződés és hitelszerződés megkötésére 

2020. december 31-ig van lehetőség. 

 


